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ATA Nº 02/2020 da Reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Letras- Artes 1 
e Mediação Cultural. No dia 30 de junho de 2020, às 10h, virtualmente, considerando as 2 
orientações da UNILA durante a pandemia de Covid-19, via plataforma Zoom, reuniram-se 3 

os docentes Angelene Lazzareti, Aníbal Orué Pozzo, Cristiane Checchia, Diana Araújo 4 
Pereira, Giane Lessa e Maria Eta Vieira. Ordem do dia: 1) Discussão sobre a chamada 5 
pública para participação no Programa Integração Universidade e Empresa- 6 
Edital.CE.001.2020. 2) Discussão sobre pré-requisitos de componentes que constam na 7 
matriz do curso e não estão cadastrados no SIGAA. 3) Debate sobre o tema “Educação e 8 

Contemporaneidade”, a partir de textos e vídeos sugeridos anteriormente pelas Professoras 9 
Cristiane e Giane. 4) O que mais houver. 1) Discussão sobre a chamada pública para 10 
participação no Programa Integração Universidade e Empresa- Edital.CE.001.2020. A 11 

presidente do NDE, Profa. Cristiane, inicia a reunião abrindo a discussão sobre o edital do 12 
Programa Integração Universidade e Empresa. A Profa. Diana sugere que a participação 13 
do curso neste programa pode oferecer subsídios para os estudantes durante o período de 14 
pandemia, além de se vincular com um anseio já debatido no curso relativo aos estágios 15 

não-obrigatórios, gerando experiências de mediação cultural no mercado de trabalho local. 16 
A Profa. Angelene comenta que os estudantes podem oferecer ações de cuidado com os 17 

trabalhadores das empresas, considerando o cenário de pandemia. A Profa. Giane 18 
concorda com a sugestão como tema de debate, a noção do Mediador Cultural como 19 

cuidador. Também acrescenta a possibilidade da atuação dos estudantes em lojas como a 20 

Magazine Luiza, que tem se destacado no cuidado com os funcionários, e em setores do 21 

turismo e da saúde. O Prof. Aníbal explana que será necessário um diálogo de 22 
convencimento junto as empresas para que estas confiem que os estudantes possam 23 

solucionar problemas. A Profa. Maria Eta ressalta que é necessário no trabalho de 24 
convencimento que não se aponte apenas a solução de problemas e o lucro, mas também 25 
a responsabilidade social, dessa forma as empresas podem colaborar com a universidade 26 

diminuindo a evasão de estudantes. A Profa. Cristiane sugere como primeiro passo o 27 
mapeamento das empresas onde os estudantes do curso poderiam atuar e como segundo 28 

passo, a divisão entre os docentes do grupo para o contato direto com cada empresa. 2) 29 
Discussão sobre pré-requisitos que constam na matriz do curso e não estão 30 
cadastrados no SIGAA. A Profa. Cristiane informa sobre o e-mail encaminhado pelo 31 

coordenador do curso, Prof. Aníbal, no qual o Departamento de Normas e Desenvolvimento 32 
Curricular trata a respeito de disciplinas do curso que não possuem pré-requisitos 33 
cadastrados no SIGAA. Ela comenta que a maioria dos componentes citados é optativa 34 

com exceção de Terceira Margem: Guarani II, que teve seu requisito quebrado por 35 
solicitação do Prof. Mario. A Profa. Maria Eta defende que o componente Terceira Margem: 36 
Guarani II possua como pré-requisito Terceira Margem: Guarani I, e afirma que o contato 37 
prévio com a língua torna possível a continuidade do trabalho. O Prof. Aníbal pergunta se 38 
pode encaminhar ao DENDC a decisão da inclusão do pré-requisito Terceira Margem: 39 

Guarani I para o componente Terceira Margem: Guarani II e se pode manter as demais 40 
disciplinas optativas, Descrição de Línguas II, Epistemes da Literatura II, Pesquisa em 41 
Linguística e Tópicos em Gestão Cultural sem pré-requisitos. Todos concordam. 3) Debate 42 
sobre o tema “Educação e Contemporaneidade”. A Profa. Cristiane comunica que as 43 

sugestões enviadas e o debate que o NDE está começando é muito importante a nível 44 
pedagógico, unindo referências teóricas com experiências vivenciadas no curso. Sobre o 45 
texto “Imagens do conhecimento e ação docente no ensino Superior” de Nilson José 46 

Machado, a Profa. contextualiza sua sugestão, argumentando que, a partir de reflexões 47 
como esta, concepções de educação e conhecimento introjetadas podem ser repensadas 48 
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em conjunto, já que durante a prática docente nem sempre há tempo para avaliar o que 49 
acontece. Ela reforça que a prática do debate pedagógico contribui para um dos objetivos 50 
do NDE, que é a avaliação do curso, o que inclui a estruturação de alterações e ajustes 51 

necessários, e ainda, que o novo PPC de LAMC possui avanços, mas estes avanços foram 52 
tímidos em relação às possibilidades de produção de conhecimento dentro do curso, 53 
mesmo acreditando em conhecimento em rede, o PPC foi organizado ainda 54 
disciplinarmente, havendo pouca flexibilidade para percursos mais abertos. A Profa. Diana 55 
comenta uma parte do texto em que são refletidas as diferentes formas de ação por parte 56 

dos professores, algumas que pressupõem maior simetria entre todos e outras ações que 57 
dependem da liderança do docente. Ainda acrescenta a necessidade de pensar na 58 
diferença entre autoridade e autoritarismo na ação docente, para que este tema não se 59 

confunda com a liderança que o professor precisa exercer. A Profa. Giane contextualiza 60 
suas sugestões para o debate, e explana que nos vídeos de Viviane Mosé e Silvio Meira 61 
há o pensamento de que o mundo está diante de uma revolução sobre a ideia de educação, 62 
mas que os espaços educacionais ainda trabalham de forma cristalizada. A Profa. 63 

acrescenta a discussão presente nos vídeos de José Pacheco, em que são refletidas outras 64 
formas de organização sem as disciplinas da forma como habitualmente são conhecidas, 65 

ela questiona como será possível unir as diretrizes do MEC com outras formas de 66 
construção de conhecimento, considerando que toda informação, hoje, está disponível na 67 

internet. A Profa. Diana acrescenta que a Viviane Mosé reflete, também, sobre o papel do 68 

professor como aquele que ajuda o estudante a discernir sobre todo este conteúdo 69 

disponível na internet. A Profa. Cristiane relaciona a questão do discernimento com a 70 
reflexão presente no texto de José Machado, em que o professor é narrado como um 71 

ajudante na construção das cartografias dos estudantes, na criação dos caminhos por onde 72 
passar. A Profa. Maria Eta relata sobre a importância de se pensar não apenas em termos 73 
de curso, mas também na universidade, pois há estruturas que se dirigem a universidade 74 

inteira, como a questão das notas e presenças que são parâmetros que precisam ser 75 
seguidos. A Profa. Cristiane responde que precisamos estar atentos às mudanças e que 76 

flexibilizar não é abrir mão do rigor. A Profa. Angelene acrescenta que no curso de LAMC é 77 
muito comum a prática do atraso, o que é bastante negativo em aulas práticas, nas quais o 78 
acompanhamento dos protocolos de alongamento e aquecimento são importantes para que 79 

todos estejam seguros. A Profa. Maria Eta corrobora, apontando que os atrasos no curso 80 
de LAMC são frequentes, se tornam mais fortes a partir do segundo ano e que esta questão 81 
deveria ser discutida com todos os estudantes. A Profa. Angelene diz que seria importante 82 

que o pacto de rigor em relação a presença e pontualidade fosse um gesto de valorização 83 
do espaço universitário realizado entre todos os docentes, para que essa prática não se 84 
torne hábito. A Profa. Giane acrescenta que a universidade são as pessoas e que é possível 85 
realizarmos um pacto conjunto de valores para o curso. A Profa. Cristiane ressalta a 86 
importância do primeiro ano nessa construção, e acrescenta que seria importante 87 

conhecermos melhor os projetos pessoais dos estudantes no momento de sua entrada no 88 
curso. A Profa Diana lembra do tema “projeto de vida”, abordado por uma professora do 89 
Equador que visitou a UNILA. A Profa. Angelene comenta que na disciplina Genealogia das 90 
Artes, ministrada pela Profa. Gabriela, os estudantes trabalham sobre seus repertórios 91 

culturais a partir dos trajetos de vida e que seria importante que as disciplinas e professores 92 
estivessem mais integrados para que essas práticas pudessem ser partilhadas. A Profa. 93 
Cristiane reforça a necessidade de que o curso possua mais reuniões pedagógicas para 94 

que todos saibam o que está sendo trabalhado e para que os professores possam se 95 
conhecer melhor. A Profa. Maria Eta comenta que gostou muito da reflexão presente no 96 
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texto de Nilson José Machado sobre conhecimento residente, em que o conhecimento não 97 
está apenas nos livros, mas nas pessoas e em seus repertórios culturais, fator que o curso 98 
pode valorizar. A Profa. Angelene comunica que esta reflexão também lhe chamou atenção, 99 

estando muito próxima das práticas corporais, considerando que elas não se relacionam 100 
somente com a área das artes, mas com a possibilidade de escutar o próprio corpo como 101 
lugar de saber. A Profa. Cristiane afirma que é importante apostarmos no saber residente, 102 
levando em conta que os estudantes chegam, muitas vezes, com a autoestima 103 
comprometida e passam por muitas crises. A Profa. Diana comenta que os estudantes 104 

passam por muitos conflitos de identidade durante o curso e questiona como o grupo 105 
docente pode lidar com a questão, entendendo que alguns estudantes chegam até a 106 
universidade com a expectativa de mudar suas identidades. A Profa. Maria Eta comenta 107 

que a descoberta dos estudantes em relação a si mesmos não está distante da 108 
possibilidade de mudança nas identidades. A Profa. Angelene acrescenta que é muito 109 
comum acontecerem transformações nas identidades durante a graduação e que esta 110 
recriação também depende de um trabalho sobre si. Neste momento, às 12h, saem da sala 111 

virtual o Prof. Aníbal e a Profa. Diana.  A Profa. Maria Eta explana que os cursos da UNILA 112 
mexem muito com os estudantes, considerando que alguns chegam sem estudos prévios 113 

sobre a América Latina e ao longo da graduação passam por muitas crises envolvendo 114 
línguas e processos históricos. A Profa. Giane pondera sobre a importância de que estes 115 

processos sejam tematizados e discutidos. A Profa. Cristiane acrescenta que estes 116 

movimentos precisam ser refletidos e acolhidos com respeito e escuta, e sugere que o 117 

grupo docente possa se aproximar compartilhando suas pesquisas e trabalhos uns aos 118 
outros. Sem mais, a reunião foi encerrada às 12h15. Eu, Angelene Lazzareti lavro esta ata. 119 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 11/11/2020 16:00 ) 
GIANE DA SILVA MARIANO LESSA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1488654

(Assinado eletronicamente em 06/11/2020 18:05 ) 
MARIA ETA VIEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2865749

(Assinado eletronicamente em 07/11/2020 11:17 ) 
CRISTIANE CHECCHIA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2124810

(Assinado eletronicamente em 05/11/2020 15:47 ) 
ANIBAL ORUE POZZO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2351477

(Assinado eletronicamente em 06/11/2020 14:36 ) 
ANGELENE LAZZARETI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3126883
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